
PREȘEDINTELE ASAS PREZENT LA SĂRBĂTORIREA ZILEI UNIRII 

LA 

PATRIARHIA ROMÂNĂ 

 

Joi, 23 ianuarie 2020, președintele ASAS, prof. univ. Valeriu TABĂRĂ, 

vicepreședintele prof. univ. Ioan JELEV și fostul președinte, prof. univ. Gheorghe 

SIN, au luat parte la manifestările organizate de Academia Română și Patriarhia 

Română cu ocazia marcării Zilei Unirii Principatelor Române. Din partea 

Academiei Române au participat președintele, acad. Ioan-Aurel POP, fostul 

președinte al Academiei Române și președinte de onoare al ASAS, acad. Cristian 

HERA, vicepreședinții Academiei Române, academicienii Răzvan 

THEODORESCU, Victor SPINEI, Maia SIMIONESCU, precum și președintele 

Secției de filologie și literatură a Academiei Române, acad. Eugen SIMION, fost 

președinte al Academiei Române.  

Festivitățile au început la ora 9 00, cu Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală și 

au continuat cu un Te Deum oficiat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În 

continuare a urmat un ceremonial de depunere de coroane de flori la monumentul 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și 

conducerea Academiei Române.Ceremoniile au fost urmate, la ora 11 00, de 

Sesiunea de comunicări științifice, moderată de acad. Ioan-Aurel Pop, în Aula 

Magna ”Teoctist Patriarhul”. Programul a inclus: cuvântul de deschidere al 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membru de onoare al Academiei Române, 

cuvântul de salut al acad. Ioan-Aurel Pop, precum și trei comunicări științifice ale 

academicienilor Răzvan Theodorescu, Victor Spinei și Eugen Simion. În cuvântul 

de introducere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a referit la ”făuritorii unirii”, 

la procesul de unificare statală și ”la organizarea unitară a structurilor bisericești 

și neatârnarea sau autocefalia Bisericii Ortodoxe Române față de orice autoritate 

bisericească din cele mai vechi timpuri”.  

În comunicarea sa, acad. Răzvan THEODORESCU a subliniat ”cât de profundă 

era ideea ”Unirii” în vechiul mental românesc și apropierea dintre români”. 

Acad. Victor SPINEI a remarcat faptul că Unirea principatelor din 1859 și Marea 

Unire din 1918 nu au reprezentat fructe ale hazardului. El a menționat că la nivel 

european, în perioada medievală și renascentistă, referințele la cele două Valahii, 

prefigurau ideea unității  celor două provincii românești.  



Acad. Eugen SIMION a menționat că de-a lungul istoriei, Biserica și Academia au 

reprezentat cei doi piloni spirituali ai națiunii noastre, elogiind pe cei ce i-a numit 

”mesianicii pozitivi” care au făcut Unirea din 1859 și au pus bazele României 

Moderne. 

Au urmat discuții interactive, într-un cadru restrâns, pe marginea comunicărilor 

susținute sau legat de rolul diferitelor personalități implicate în realizarea actului 

istoric de la 1859, act la care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a referit ca la 

”Unirea de Bază”, iar acad. Eugen SIMION a folosit expresia de ” Marea, Mica 

Unire”. Într-un cadru propice dezbaterilor au fost puse în discuție și aspecte legate 

de colaborarea dintre cele două academii și Patriarhia României. Au fost evocate 

de către participanți, consecințele favorabile ale acestei colaborări de-a lungul 

timpului, pe plan științific, spiritual, inclusiv impactul național și internațional 

semnificativ.  

În acest context, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a avut un cuvânt de îndemn la 

colaborare, la promovarea de acțiuni comune și a subliniat importanța existenței 

unor relații strânse între Academia Română și Academia de Științe Agricole și 

Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”.    

Felicităm Patriarhia Română și Academia Română pentru marcarea în fiecare an a 

acestui eveniment deosebit, Unirea Principatelor Moldovei și Țării Românești, cu 

prezentarea unor comunicări de mare valoare. 

 

 


